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1. Bonomo, sosyal medyada kazanmış, bundan dolayı mutlu, 
mesutmuş. Kutlarım. Amaç da sosyal medyada kazanmaktı, 
kim takar Eurovision’ı. Zaten TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin 
bile “Birinci olmak istemiyorduk” diye açıklama yapmış. E 
Genel Müdür istemiyor, esas oğlan istemiyor, bana n’oluyor? 
Sosyal medyayı sosyal bulmayanlar utansın.   

2. Türkiye’den 1 puan bile alamayan İsveçli şarkıcı Loreen 
Zineb’in (hatta Zeynep) yarışma tarihinde bir rekora imza 
atarak, 372 puanla birinci olması ise yorumsuz ama sorulu: 
Acaba biz müzikten anlamıyor muyuz? 

3. Eurovision’ın olimpik bir şarkı sporu olarak format 
değiştirmesi gerektiği ise benim sorunsalım. Neredeyse tüm 
koreografilerin parende atmak üzere kurulu olması yarışmanın 
formatıyla ilgili yeni fikirler doğurmama sebep olmuştur. İyi 
atlayan kazansın. (Doğum mu dedim, pardon ağzımdan kaçtı. 
Doğum demek istemedim.)

4. Bakü’ye yarışma sebebiyle yirmi binin üzerinde turist, 
gazeteci ve temsilci gitmiş. Yarışma on sekiz bin seyirci 
kapasiteli Chrystal Hall’u ağzına kadar doldurmuş. Yarışmayı 
izleyenlerin büyük bir kısmı, bundan bir yıl önce Azerbaycan’ın 
nerede olduğunu bile bilmiyormuş. En azından dünya üzerinde 
Azerbaycanlı olmayan yirmi bin kişi bu ülkenin nerede 
olduğunu öğrendi.

5. Eurovision şarkılarının hayatımızda incir çekirdeğini bile 
dolduramamış etkisi sebebiyle bir diğer önerim; gelecek 
yıl yarışmaya Burak Özçivit’in (nam-ı diğer Malkoçoğlu) 
gitmesidir. Kuzey ülke hatunlarının oylarıyla ihya olacağımızı 
hissediyorum. İngilizce miydi Türkçe miydi, sahnede gemi mi 
olalım, Voltran’ı mı oluşturalım, darbukayı şarkının sonuna mı 
başına mı koyalım derdine son verebilecek bir öneri yaptım 
bence. Çok düşündüm bu noktada, sezaryenle çocuk doğursam 
bu kadar zorlanmazdım. (Sezaryen demek istemedim.)

6. Kendi sınırlarımıza dönüyorum. Formatına müdahale 
edilmesi gereken diğer bir yarışma/tören ise Kral TV Müzik 
Ödülleri’dir şahsım nezdinde. Geçtiğimiz aylarda yapılmıştır. 
DMC Genel Müdürü Samsun Demir’i tanıma fırsatı bulduğumuz 
hatta sırf onu tanımadığım için sanatçı olamadığıma, bir 
albümüm bile olamadığına kanaat getirdiğim şahıs. Ödül alan 
mühim zatların daha da mühim olmak adına törene gelmemesi 
ve kendisinin bu aşamada devreye girip hepsi adına ödülleri 
teslim alan kişi olması oldukça dikkat çekicidir. Kendisi en çok 
ödül teslim alan kişi unvanını hak etmiştir. Bu sebeple format 
değişmese bile yarışmanın adı Kral TV ve Samsun Demir Ödül 

Exchange Programı olarak değişebilir. Yeni önerilere de gebe olduğumu 
belirtmek isterim. (Nee gebe mi dedim, hayır hayır gebe demek istemedim, 
ağzıma biber sürücem.)

7. Bu işlere Oscar’ı örnek alıp nitelik kazandırmaya çalışan ülkemiz 
organizatörlerinin, hâlâ emekleme döneminde olduğunu gözlemlediğimi 
saygılarımla arz ederim. 

8. Bu yazıdan keskin yargılarla ayrılmayı düşünmüyorum, benim hâlâ 
umudum var. Şaşkınlığım da bundan zaten. Belki de ülkemizin üstündeki 
tören organize edememe hali bir “Yüzyıllık Yalnızlık” lanetidir ve bir şey 
yaparsak geçer. O bir şey bulunana kadar beceriksizliklerimizle yüzleşmek 
hem rahatlatır hem de daha iyiye götürür, götürebilir, değil mi?
             

Ufak gözlem…
1. Ödülünü almak için kürsüye çıkan ya çok sevinir (ki bu camiada çok 
sevinmek hafiflik olarak değerlendirilebilir. Mutluluktan ölseniz bile soğuk 
duruşunuza zeval getirmeyeceksiniz) ve saçmalar ya da söyleyecek söz 
bulamadığı için heyecandan konuşamayarak tek kelâmla puan toplayan 
insan olarak anılmayı tercih eder. 

2. Çoğu “emeği geçen herkese teşekkür eder” ve gerçekten emeği geçmiş 
olanların da emeklerini iki saniyede iç eder. Üç kişinin adını saymayı 
beceremez. Belki de tercihi herkese hoş görünmektir, kim bilir. Ben ödül 
alacak olsam “Albümüm için gereken parayı çatır çatır besteciye, aranjöre, 
klip yönetmenine ödedim. Kimseye borcum yoktur. Bu nedenle annemden 
başka teşekkür etmem gereken kimse de yoktur” diyeceğim.

3. Sahneye çıkanlar “yanaktan mı öpüşmeli miyim tokalaşıp bırakmalı 
mıyım” çıkmazından yerine dönene kadar çıkamaz.

4. Yılların bir diğer “probleması” ise; sahneye davet edilen kişi işi bittiğinde 
geldiği yoldan mı sahne arkasından mı çıkış yapacaktır? 

5. Sunucu, iki kişiden oluşur. Çoğunlukla ikisi de birbirinden hoşlanmaz ve 
martı gibi ağızdan laf kapma ateşiyle sona doğru kor olurlar. 

6. Kadın sunucu öyle dar, öyle rahatsız bir tuvalet giyer ki, izleyen herkes 
“Allahım bu kadın gerçekten büyük acılar içinde…” diye piyango bir derde 
gark olur.

7. Erkek sunucunun görevi daha çok sahneye gelen hatunların –ki onlar da 
öyle dar, öyle rahatsız tuvalet giyenlerdendir- ellerinden tutup düşmelerini 
önlemektir.

8. Bu konu gerçekten bir sorun mudur? Tabii ki değil, eğlenmeye 
çalışıyoruz şurada. Bir de her Türk gibi ben de eleştirmeyi çok ama çok 
seviyorum. Ve her Türk gibi eleştirilmekten hiç mi hiç hoşlanmıyorum. 

Sevgilerimle…

Yarışmalar, törenler… Nihal Sandıkçı
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